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 وعنِوات الِكتاب
رالِ , اجلزء افثاين )حول افثافوث ِحوار اشه الكتاب:  افثافث( وا

 (ادٔالدي اإلشُْدري )بابا اإلشُْدرية يف افَرن اخلامس ـرفُّس املؤمِّف:

 د. جوزيف موريس ؾِتس الُىرتِجه:

راشات أبائٔة بافَاهرة اجلّاِِش: يس أنىؤٕوس, ادرـز إرثوذـز فِدِّ ّة افَدِّ  مٗشَّ

تعث: حة, مارس  امطَّ ََّ  م2006افثإٔة ادُْ

تُب َرقَه اإليداع: ُُ  م2005فّْة  9709: بدار اف

ويل ؿٔم افدَّ  8-69-5057-977: افسَّ

ٍحةافًْاوين يف  َِٔات و اجلإْٔةمٖخوذة من افُتاب, افًْاوين  َوَشط افهَّ  من وَع افّتاِظب افتي تَّْٓا َِٕاط افتًَّ

 اإلصارة افُامِة فُِتاب: ◄

ر: م(444)ت  اإلشُْدري ـرفُّس ر)الِ  ثاين, اجلزء افحول افثافوث ِحوا (, ادرـز افثافث وا

راشات أبائٔة, ٕهوص آبائٔة  حة افثإٔة, افىًْة 90إرثوذـز فِدِّ ََّ  م2006, مارس ادُْ
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╝ 

وث  الُىقدِّ
 شاإلشُْدري ـرفُّس»تًريف بـ  ◄

يس ]م. 8صـ - , اجلزء افثاينحول افثافوث ِحواراإلشُْدري:  ـرفُّس  ,اإلشُْدري ـرفُّسيس افَدِّ  :ـرفُّسافَدِّ

َُ  ّغ يف افُّْٔة اجلامًةًِِّ باء ادُ هو أحد أبرز أ ,ينادًروف بًّود افدِّ  ِّْ رُ يف اف ّْة ون إوػ فِّّٔحٔة. وباف

يس . ومن ادًروف أنَّ افَدِّ شويليس أثْاشٔوس افرَّ ّٔٓا بًد افَدِّ ًِِّ ؾٓو أبرز مُ  ,فُّْٔتْا افَْىٔة إرثوذـّٔة

 ظاية إمْٔةويَوم بافرِّ  ,خيدم اإليامن م, وطلَّ 412مار مرؿس باإلشُْدرية شْة  ؿد صار بىريرـًا فُرّد  ـرفُّس

 [م.444حتى إتَافه شْة 

 اتلَّعنيه عي اثلالِث
لوهٔة أؿْوم أب ؽر أمّٖلة ا ـإت ولّ ]م. 23, م22صـ - , اجلزء افثاينحول افثافوث ِحواراإلشُْدري:  ـرفُّس

َّٕ ًارَغاورات ادُ واردة يف ُم  وح وافرُّ  لوهٔة آبنأترـٔزه ظذ إيواح  بل ـان ـّل  ,واره مل يْنٌل هبا يف هذا الِ , ؾ٘

 َُ  [س.دُ اف

ظذ  (ـرفُّس)أي:  ْا تنديدهالحظ هُ جيب أن ُٕ ]. م25ص - , اجلزء افثاينحول افثافوث ِحواراإلشُْدري:  ـرفُّس

ء ادُ  َِ مٍٓوم آحتوا  يس أثْاشٔوسمٍٓوم افَدِّ ن ّْ تْادل فألؿإٔم داخل اجلوهر افواحد, ٕنَّ هذا ادٍٓوم يدخل 

ُّ وافتي ظزَّ  ,ظن افًالؿة بغ أب وآبن وافذي ظّز بهورة  ,ομοουσιος(26) هىِح هوموأوشٔوس ظْٓا ب

ِّّ وافًّل بغ آبن ادُ  ,دؿَٔة وؿاضًة ظن افوحدإٔة يف ذات اجلوهر رء يف  ظِٔٓا ـّل  ىوافتي ُيْْ ,واهلل أب ,دتج

 [.اإلٕجٔل

 دواجُ الؿة افتَّ ظِ اته مٍٓوم ـان مٍٓوم هوموأوشٔوس حيّل يف ضّٔ  ,أثْاشٔوسيس ّْة فَِدِّ بافِّْ] :(26)هامش 

 ُ ء( اد , وافتي أصار إفٔٓا إظالن اهلل ظن ذاته يف تدبر اخلالص. ومل تْادل فألؿإٔم داخل جوهر اهلل افواحد)آحتوا

 ُُ ُّّ وفَُّْ الثة اإلهلٔة, إٔم افثَّ تْادل بغ إؿهال مُ د ارتْاط أو اتِّ رَّ تْادل يًْي ُم واجد ادُ ن هذا افتَّ ي ُْى ه ـان يًْي اف
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َّٓ  ,سدُ وح ؿُ تٍياً بتاميزه ـبب أو ابن أو رُ ُم » ـام هو أؿْوم ييّل  ؾْْٔام ـّل . تْادفة بْٔٓمافُامِة ادُ  َّ إ ه يُون بُامِه يف  أن

 [(اإليامن بافّثافوث) .شا بافُامل ؾٔهـام أنَّ أخرين ُه  ,أخرين

 اثلامث: االةي َِ هلإ حقييق كىا أنَّ اآلب هلإ حقييق ِارالِ 
ب مًه آخر ◄ َّ  ٓ حُي

ه ٓ يوجد ق مًك ؾٔام تَول, ٕنَّ ٍِ  أََّّ إينِّ  إرمٔا:]. 2, 1صـ - , اجلزء افثاينحول افثافوث ِحواراإلشُْدري:  ـرفُّس

َِّ ؾول من هذا. وٕنَّ أرء  َّٓ  ,فوَص افتي ٓ تُ ٓدته اإلهلٔة م يف افوؿت الارض ظن وِ ْا ٕتُ  من وأنَّ آبن مل يِٖت إ

ه وأنَّ  ,بافذي هو أ, اهلل هو واحدًارَغ يٗمْون بٖنَّ . ؾام هو إمر افذي جيًل ادُ إذ ُوفَِد من جوهر أبأب, 

ََّ بل ويُ , ةوٓ حيّْون مًه أحدًا آخر بادرَّ , حق   إلٌ   [, ذاهتا؟.والََٔية ظن ضًْٔة آبن افوحٔد ًْدون إفوهة ال

 واشتخدامه ظْد افَّْهارى شاهلل»فٍظ اجلالفة  ◄

 .5صـ - , اجلزء افثاينحول افثافوث ِحواراإلشُْدري:  ـرفُّس

. دظى اهللحتى فو ـان يُ  ,ؽر أنَّ آبن فٔس ـذفك ,حََٔي إنَّ أب هو إلٌ م يَوفون: بافًٍل ؿد شٖلت. هُ  إرمٔا:]

 .إصٔاء هي من اهلل ٕنَّ ـّل  ,ه يٖيت من اهللبًّْى أنَّ  ,ؾَط من اهللويَوفون: إنَّ آبن يٖيت 

ويَوفون إنَّ آبن فٔس هو إحّاس باخلجل,  م يكخون ظافًٔا, وؿد ترـوا امامًا ـّل هذا بافىْع يًْي ـّٖنَّ  :ـرفُّس

ًَ  ,ادخِوؿات يف ضريَة اخلِق بل هو مّاٍو فُّل  ,اهلل َب من بغ ادخِوؿات ـواحد  ,مدَ ؾٓو ؿد ُوفَِد من اف ِّ وُح

 [مْٓا.

 أب هو ؾَط اإلل الََٔي ◄

ؾَط يُدظى اهلل يف افًٓد  اً إنَّ واحد يَوفون إرمٔا:]. 6صـ - , اجلزء افثاينحول افثافوث ِحواراإلشُْدري:  ـرفُّس

ئٔل. »: ٕنَّ موشى ؿد ؿال, ـام يف افًٓد اجلديد ,افَديم ٍا (. وأيوًا 6/4ْٔةتثاف) شواحدٌ  رٌب ب إهلْا افرَّ اشّع يا إ

 ينِّ إو ,ب إولأنا افرَّ »: وأيواً , (39 :32ْٔة تثاف) شمًي وفٔس إلٌ  ,أنا هو ,أنا ,إيروا أن» ب ؿائاًل:يكخ افرَّ 

ًْْٔٔة 41/4ًٔاء)إص شفك ؽري وٓ يوجد إلٌ  ,إػ إبد ـائنٌ  َّّ ب اف َّ هذه »: ـام أنَّ آبن ٍّٕه يَول فًب ,(َح

نروا إػ آيات م يّتىًٔون بّٓوفة أن يُ وهُ (. 17/3حْا)يو شأنت اإلل الََٔي وحدكهي الٔاة إبدية أن يًرؾوك 
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ًون أنَّ افًْض شٔٗمن بٌظة م يتوؿَّ ججٓم, وهُ ّتخدمغ ُح تٍّرها مُ  ظامّ  حاوفون بوجهٍ وشُٔ  ,ظديدة مثل هذه

 [.يوجد آخر ؽره ؿطّ ه ٓ وأنَّ  ,أنَّ أب هو ؾَط اإلل الََٔي

ُُٕهوص سحية فتٖلٔه ادّٔح ♠  ◄ 

وافذي  ,إذًا شْرى أمامْا يوحْا الُٔم :ـرفُّس]. 8صـ  - , اجلزء افثاينحول افثافوث ِحواراإلشُْدري:  ـرفُّس

وٕحن يف  ,وأظىإا بهرة فًْرف الق ,وًِٕم أنَّ ابن اهلل ؿد جاء»: (, يكخ ؿائالً 3/17ؿس)مر ظدُدظي ابن افرَّ 

باروخ افذي  ,م فْا افًون أيواً َدِّ (. ويُ 5/20حْايو1) شوالٔاة إبدية هذا هو اإلل الّق  ,الق يف ابْه يّوع ادّٔح

وٓ حيّب  ,هذا هو إهلْا»: نر إػ ٍٕس إمر بَوفهويُ  ,ريَةويكخ بٍْس افىَّ  ,ًِن بوَوح ضًْٔة ومد آبنيُ 

ئٔل ادحْوب مْه.  ,وأظىاها فًَٔوب ؽالمه ,ضريق افتٖدب هو وجد ـّل  ,آخر جتاهه ٍا بًد هذا طٓر ظذ إرض وإ

 ,وباوي ؿد حّدثْا ظن ربإنَّ افرشول بوفس افىُّ (. وأيوًا ّٕتىٔع أن َٕول 38 -3/36)باروخ شوتكف مع افْاس

 شوهل يوجد إل شوى إهلْا ,بافرَّ  ه َمن هو إل ؽرٕنَّ » ْند بوحي افروح ؿائاًل:وأيوًا داود يُ  ,وهو يّوع ادّٔح

ًْْٔٔة 18/32مور)مز َّّ ب اف َّ وذفك بىريَة  ,ه اإلل افوحٔد والََٔيإذاً فَد ُدظي آبن افوحٔد اجلْس بٖنَّ (. َح

 [شة.َدَّ واَحة وأـٔدة يف إشٍار ادُ 

 جتريد آبن من إفوهة افُامِة ◄

ْا ّْْٕا فالبن ؾَط فو أنَّ  ,وبافًُس (ـرفُّس)]. 9ـص - افثاين, اجلزء حول افثافوث ِحواراإلشُْدري:  ـرفُّس

فْا أن َٕوفه؟  , إمر افذي ٓ حيّق ببذفك من مد أ دّ ومل ٕحّب مًه أحدًا ؽره اهلًإ, أؾِن ُٕحِ  ,إفوهة الََٔٔة

َّٕ أو ِـّ ْا أنَّ  :ه ضالا َْٕل أنَّ أب ؾَط هو وحده اإلل الََٔيفٔس ؽر صحٔح أن َٕول إ د بذفك ؾوراً أنَّ آبن فه ٕٗ

 [وبافتايل تُون فه ضًْٔة أخرى؟. ,ده من إفوهة افُامِةجرِّ ْا ُٕ وبافتايل ؾَّٕ٘  ,تٍِة ظن أبضًْٔة ُم 

 ما يّْع افَول بٖنَّ اهلل واحد ◄

 .10, 9صـ - , اجلزء افثاينحول افثافوث ِحواراإلشُْدري:  ـرفُّس

إن ـان آبن هو إل حََٔي ؾ٘نَّ هذا شًّْْٔا من افَول ه يف أن يَوفوا بٖنَّ  فدهيم الّق ًارَون ومع هذا ؾادُ  (إرمٔا)

 .ه اثْغٕا إػ افَول بٖنَّ بل شٔوىرّ  ,بٖنَّ اهلل هو واحد
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ق ُر ا ضريَة من ضُ ُّن اظتْارها أّنَّ , ويُ ةؽر واَحة بادرَّ ْادون هبا هي ور افٌريْة افتي يُ مُ ك إُ ِْ تِ  إنَّ  :ـرفُّس

ٌُ افتَّ  أن  بل بالرّي  ,جديفظة. ؽر أنَّ هدؾْا فٔس هو أن ٍٕحص من أين يٖيت هذا افتَّ جديف ادًروؾة افتي تْتؼ ب

د من ضًْٔة وفَ ه مل يُ وأنَّ  ,حق   من إلٍ  حق   ه إلٌ وأنَّ  ,بـٔف أنَّ آبن ؿد ُوفَِد من جوهر اهلل أدرك ه جيب أن ُٕ ًٕسف أنَّ 

َُ حيص افرُّ وإذ ُٕ ب اجلوهر ظدا ـوٕه أبًا. َّ ما فًب َح  فه ـّل  تٍِة, وأنَّ ؽريْة وُم  س مع أب وآبن يف دُ وح اف

 [.ّاٍو يف اجلوهر اإلهليمُ  واحدٍ  ْا هُذا ّٕجد فثافوٍث ؾَّٕ٘ , إفوهة افواحدة

 ◄ ثالثة أؿإٔم يُّاوي افَول بثالثة آلٓة

 .14-10صـ - , اجلزء افثاينحول افثافوث ِحواراإلشُْدري:  ـرفُّس

َّٕ  إرمٔا: أي يوجد ثالثة ) ؾٕ٘ه شُُّٔن أن ٍٕٓم حْٔئٍذ أن إفوهة ُمثِثة, فو ؿِْْا بوجود ثالثة أؿإٔمه فُن إن ؿافوا إ

 (.آلٓة

ْا ؾ٘نَّ  ,ّْة فْابافِّْ :ـرفُّس دٕا باشم أب وآبن . ٕنَّ إمور فّٔت هُذا أنَّ  (3)الََٔة اإلهلٔة ُتًِِّّ َّّ ْا ؿد تً

َُ وافرُّ  دة يف افثّ لُ فُن بُٖ , ْا ٕٗمن بثالثة آلٓةْع ٓ َٕول إَّٕ وبافىَّ س, دُ وح اف َُ افُ وهة واحدة ُُمجَّ . ؾِامذا إذًا وسدُّ وث اف

 ٌَّ ه جيب أن ُيْير إفٔٓا ور افتي اظتَد أنَّ مُ ك إُ ِْ تِ , ك إمور افتي تٍوق افًَل ٕؾُار بؼيةِْ ُماوًٓ أن ُُتوع تِ ع تت

 ,ةؽر ٓئق بادرَّ  وهة هو أمرٌ فُ وظن ضًْٔة إُ  ,ّاؤل ظن ماهٔة افثافوثافتَّ  ٕنَّ  ؟صّك  باإليامن اخلايل من ـّل ؾَط 

ر بىريَة شِّٔة افتَّ  ؾ٘نَّ  ,. وظذ ظُس ذفك(2)َوىم افتَّ دَ ظذ ظَ  ويدّل  ُِّ ٍ ُٕ ْا ّٕجد ـٔف أنَّ َوى هي أن ٕرؽب يف أن 

َُ افُ فِثّ   [.وس اإلل افواحددُّ وث اف

 افثافوث هو رأس اإليامن ◄

 وثافُ ًِٔم بًَٔدة افثّ ل افتَّ ّثِّ يُ ] (:3هامش ) .11 ,10صـ  - , اجلزء افثاينحول افثافوث ِحواراإلشُْدري:  ـرفُّس

هذه افًَٔدة  ْف يِه وهلذا ؾ٘نَّ افَديس ؽريٌوريوس افْاضق باإلهلٔات  ,تًِٔامً أشاشٔاً وجوهرياً يف إيامْٕا ادّٔحي

يس. ويَول شاإليامن رأس» ابّٖنَّ  َُ ؾاظه ظن ألوهٔة افرُّ أثْاشٔوس يف شٔاق دِ  افَدِّ دة ْح وبافتايل دؾاظه ظن وِ  ,سدُ وح اف

 ,بوافذي أظىاه افرَّ  ,افذي هو من افْداية ,دظوٕا ْٕير إػ تَِٔد افُّْٔة وتًِّٔٓا وإيامّنا»: ؿائالً  ,وث وألوهٔتهافُ افثّ 

وٓ يٌْْي  ,وَمن يَّط مْه ؾِن يُون مّٔحٔاً  ,ّت افُّْٔةهذا إشاس تٖشَّ وظذ  ,وحٍيه أباء ,لُش وـرز به افرُّ 

َُ وُيًَسف بالهوته يف أب وآبن وافرُّ  ,وس وـاملدُّ وإذاً يوجد ثافوث ؿُ  ,دظى ـذفك ؾٔام بًدأن يُ   .شسدُ وح اف
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َُ شائل ظن افرُّ افرَّ  :إير  28افرشافة إوػ:  ,1994مرـز دراشات أباء  ,س إػ إشَف شرابٔوندُ وح اف

د. جوزيف  شتًافٔم ظَٔدية يف افهِوات افِٔتورجٔة»: يف ـتاب . إير أيوًا: ظَٔدة افثافوث افَدوس83 -82ص

 [.35 -21ص  2004افَاهرة  ,موريس ؾِتس, إصدار ادرـز إرثوذـز فِدراشات أبائٔة

 افتَّّاؤل ظن إُُمور افًَائدية دفٔل ظذ َظَدم افتََّوى ◄

ّاؤل فٔس ؾَط ظن ماهٔة افتَّ ](: 2هامش ) .13صـ - , اجلزء افثاينحول افثافوث ِحواراإلشُْدري:  ـرفُّس

م بُل هذه ِِّّ إذ جيب أن ُٕ  ,شَوىم افتَّ دَ ظَ » ور افًَائدية واإليامٕٔة هو دفٔل ظذمُ إُ  بل وأيواً ظن ـّل  ,وثافُ افثّ 

ـَ َْ , أو ـام َش الَائق ـام هي يسب تَ ق وأن  َّٓ  ,جيب أن ٓ ُٕون ؾووفٔغ أـثر من ذفك»: ْاأيوًا أنَّ  ـرفُّس افَدِّ  وأ

 ُٕ ُ وما .. . ق أخرىرُ وذفك ٕنَّ افذي من اإليامن ٓ ًّٕى ٓمتالـه بىُ  ,ّْاه باإليامنر لا تَِّّ تٓوِّ جازف بافٍحص اد

ُـّ ُم  ؾاإليامن الََٔي بًٔد ـًِٔة ظن ـّل  ,يًتّد ظذ افْحث افًَالين فٔس إيامٕاً  ر شد من صدؿهاوٓت بؼية فِتٖ  ِحوا

يس. ويف هذا يَول أيوًا 92 -91ادرجع افّابق ص  ,حول افثافوث تٔه بٍرّٕا افَدِّ  -315) هٔالري أشَف بوا

وأن  ,رتًٍاتق ادُ وأن ٕتَِّّ  ,ْاحؾغ ٕن ًّٕل ما هو ؽر مُ جدِّ بّْب أخىاء اهلراضَة وادُ ون وىرُّ ٕحن مُ » م(:367

ٍِّ ه يٌْْي ظِْٔا أن ُٕ ومع أنَّ ور ميورة. مُ ن ٕتْاول أُ أو ,ْىق هبا ظن إصٔاء افتي ٓ يُ ًزِّ ُٕ  ذ افوصايا من خالل اإليامن ْ

َة, ِّٔ ٌتْا افوَّ درة فُ ون فتوشٔع ؿُ وىرُّ ؾْحن مُ  ,, ظابدين أب وشاجدين فالبن مًه, ؾرحغ يف افروح افَدسوحده

اوفة مٍوؾة أن ٕتجاوز ٕحن يف ُم  ,زون بّْب جتاوزات أخرينْا ُم ف, ـام أنَّ وَص ًْر ظن الَائق افتي ٓ تُ فِتَّ 

... إنَّ خٔإتٓم ؿد جّرتْا إػ هذا  شةَدَّ حغ ٕوع يف ـالم بؼي ما ـان جيب أن حُيٍظ يف ظَوفْا برهْة مُ , بادخاضر

وع ظِ حٔث ؿد تًغَّ ريب, ادوؿف اخلىر وادُ  َّّ ذهْْا أبًد ُمّ دة تُ دَّ ْارات ُم  ظِْٔا أنٕ  ور شامٔة مُ امء ظن أُ ا ؿد وصٍته اف

 [.5, 2: 2ظن افثافوث  شفٌِاية ومٍٔة يف إظامق

ر أحد ◄ ُْ ة ٓ ُتىر ظذ ؾِ  أؾُار صاذَّ

 .14صـ - , اجلزء افثاينحول افثافوث ِحواراإلشُْدري:  ـرفُّس

 اوفون بُّل خافٍون حُي بْٔام ادُ وٕٗمن هبا بىريَة صحٔحة,  ,ورمُ ْا ٍٕٓم هذه إُ إرمٔا ظذ أنَّ واؾق إذًا يا أَُّ  (ـرفُّس)

 ٓ ُتىر ظذ ؾُر أحد؟ ,ةوأؾُاراً صاذَّ  ,وراً ؽريْةمُ ق أن خيسظوا أُ رُ افىُّ 
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َٕول إنَّ فُل من فُن ـٔف يُون اهلل افذي ٕٗمن به واحداً بْٔام اوفون ذفك, م حُي صحٔح, وأنا أظرف أّنَّ  إرمٔا:

 أب وآبن أؿْومه اخلاص؟

دة افتي هبا يُون حْ ك افوِ ِْ تِ , دة اجلوهرحْ حََٔة وِ ّاظدٕا يف ؾٓم هذا إمر هو أن ٕٖخذ يف اظتْارٕا إنَّ ما يُ  :ـرفُّس

َّٓ  ,مْٓام ـٖؿْوم ـّل  ّص ظ ما خيُ ٍْ مع حِ , فألؿْومغ جوهر واحد ب آزدواجٔة إػ افىَّ وأ َّ وٓ حتى  ,افّْٔىةًْٔة  ُتْ

 [.ًْٔة ظْدما ٕتحدث ظن أؿْومغام ٕخدش بّاضة افىَّ بَّ ْا رُ بّْب اخلوف أنَّ 

ل   ُيَال ظن أي   ما ◄  مْٓام مْٓام يٌي ظذـ 

راإلشُْدري:  ـرفُّس وهُذا, ؾًذ شْٔل ادثال ٕجد أن  (ـرفُّس)]. 15, 14صـ - , اجلزء افثاينحول افثافوث ِحوا

 ُّْ َخ ٕنَّ س ؿد ؾِٔ ضًْٔة  ,وحَُ وُ  وبُّل  ,ُّن أن يرىوإذ ـان من ادُ  ظن ظىنه فًِّرؾة بُِامت واَحة. ًزِّ ه مل يُ ُوبِّ

َّٕ  ,اهلل أب يف صخص آبن ته دّ أنا مًُم زمإاً هذه مُ » ب ؿد أجابه ؿائاًل:. وافرَّ ششٔد أرٕا أب وـٍإا يا»: ه ؿالؾ٘

 أنا يف أب وأب ؾُٔف تَول أنت أرٕا أب, ألّت تٗمن أينِّ  ,افذي رآين ؾَد رأى أب ,سومل تًرؾْي يا ؾُِّْٔ 

َّٕ ه بام أنَّ آبن موفود من جوهر اهلل أبٕنَّ  ,ب هو حّق . وؿول افرَّ شأنا وأب واحد» ,شيفّ  ه بافَىع ـائن يف , ؾ٘

َّٓ . افذي َوَفَدهالل ضًْٔته أن ُييٓر ضًْٔة وهو )آبن( يّتىٔع من ِخ أب,   بآبن ويف وضالا أنَّ أب ٓ يُْدَرك إ

. وأظتَد أيوًا وبحّب ما ٕٗمن, ؾ٘نَّ ضًْٔة َمن َوًفده تُون ؾٔه هو أيواً , وبام أنَّ آبن هو رشم جوهر أب, آبن

 [.ادجدٕنَّ فُِٔٓام ٍٕس  ,مْٓام مْٓام يٌي ظذ ـل   َال ظن أي  ه جيب أن َٕول إنَّ ما يُ أنَّ 

 أوثنث عي ِشكث اخلطائص اذّلاتيث لآلب واالةي, املثال األوَّل
 مد أب ومد آبن ◄

 .16, 15صـ - , اجلزء افثاينحول افثافوث ِحواراإلشُْدري:  ـرفُّس

َٓ  :ـرفُّس  .شفُي يُون اهلل افُل يف افُل» وباوي يُتب ظن اهلل أب ؿائاًل: تًرف يا صديَي أنَّ بوفس افىُّ أ

 وما مًْى هذا؟ إرمٔا:

 ,د أبجِّ ور افتي امُ مُ ك إُ ِْ ن ضًْٔة آبن افوحٔد بتِ زيِّ ويُ  ,يس بوفس أظىى ٍٕس ادجد فالبنؾافَدِّ إتْه,  :ـرفُّس

أل افُّل » وذفك ظْدما ؿال يف موَع آخر ظن آبن  .شيف افُّل  افذي ّي
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 ًٕم فَد ؿال هذا. إرمٔا:

وح امُقُدس  طتيعث الرُّ
 اإلل الََٔي هو أب وفٔس مًه آخر ◄

 .22صـ - , اجلزء افثاينحول افثافوث ِحواراإلشُْدري:  ـرفُّس

َّٕ  إرمٔا:  .ومًه ٓ حيّْون آخر ,وهو أب ,هو اإلل الََٔي واحدٌ ه يَوفون إ

َُ ؾ٘نَّ آبن وافرُّ ب ما يَوفه هٗٓء, َّ وَح  ,وبافتايل :ـرفُّس بل حيّْوّنام , مْٓام اهلًإ حََٔٔاً  ّب أي  س ٓ حُي دُ وح اف

ًُْد ظن جوهر اهلل  ٔدة ـّل وهي بً ,هلا ٍٕس ضًْٔة آبن - ب ؿوهلمَّ َح  - وافتي هي ,ن ادخِوؿات افًديدةّْ َِ  اف

 .أب

 إل واحد ؾريد يًُْد يف ثافوث ُؿدُّوس ◄

 .25ـص - , اجلزء افثاينحول افثافوث ِحواراإلشُْدري:  ـرفُّس

 ه إلٌ وأنَّ ظن أب,  اً وهة واحدة. وأنَّ آبن فٔس ـام يَوفون هٗٓء, ؽريْفُ ق ظذ أنَّ ضًْٔة إُ ٍِ ٕحن ٕتَّ  :ـرفُّس

فُن إل  ,ام اهلإنوفذفك ؾْحن ٓ ٕٗمن أّنَّ . وهُذا ؾ٘نَّ ضًْٔته هي ضًْٔة افذي َوَفده, حََٔي يٖيت مْه ويوجد ؾٔه

 ا ؽر صحٔحة؟أم َٕول إّنَّ  ,ه جيب أن َْٕل هذه الَائقتًتَد أنَّ هل . وسدُّ ُيًْد يف ثافوث ؿُ  ,واحد وؾريد

 ا صحٔحة امامًا.إّنَّ  إرمٔا:

 املثال اثلاين: ضيغث اجلىع يف اآليث: »ًعىل اإلنصان ىلع ضِرتٌا كشتٌُا«

 صورة أب وفٔس هو آخر بجإْه ◄

َُّ ٕنَّ  (ـرفُّس)]. 31صـ - , اجلزء افثاينحول افثافوث ِحواراإلشُْدري:  ـرفُّس ورة ب افهُّ َّ ِْا من جديد َح ْا تن

وذفك  ,وفٔس هو آخر بجإب أب ,ّهتْ ورة أب وِخ ه هو ُص ٕنَّ , ـي ٕهْح مثِه, م آبنتْ تّْا بخِ إذ ُخ  ,إوػ

 [.بّْب اجلوهر افواحد
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ع؟  َل االةي أقّل وي اآلب الُىْشِّ
 فو ـان اإلل الََٔي هو أب وحده ◄

ُّن أن يهل َدار الامؿة افتي يُ إير مِ  :ـرفُّس]. 31صـ - , اجلزء افثاينحول افثافوث ِحواراإلشُْدري:  ـرفُّس

ُّ إفٔٓا حديثٓم ظْدما يتَّ  وهذا , ه فو ـان اإلل الََٔي هو أب وحدهٕنَّ افٍوّنم يف اإليامن. ون أوئلك افذين خُي ٓ

 [.زين ظذ أن ّٕتًْد آبن ظن أن يُون اهلًإ حََٔٔاً ْا شُْون ُم  أظتَد أنَّ ؾ٘ينِّ  ,ـالم ٓ مًْى فه

 آبن أصِه ومهدره افذي َوَفَده ◄

 ِْا إػ ذفك الدّ َُ ظُ  وظْدئٍذ ـٔف يهّل  :ـرفُّس]. 33صـ - , اجلزء افثاينحول افثافوث ِحواراإلشُْدري:  ـرفُّس

مع أنَّ آبن أصِه ومهدره يف ذفك افذي  ,أظذ من أب ه ُيَال أو ُيًتَد أنَّ آبنحتى أنَّ  ,م ادًرؾةدَ من افٌْاء وظَ 

ٕنه هبذا افَول ّنغ ـل من أب وآبن ٕنَّ افِورة حتتم أن َّٕٔم افْْات مع افثامر وإصل مع افٍرع ( 1)َوَفده؟

افذي يّتّد َٔاءه هادر ظْه ووافْْع مع الاء افذي يْْع مْه وفٔس ؽريًْا ظْه وأيوًا َّٕٔم مهدر افْور مع افنًاع اف

 [مْه.

 ادهدر افذي ٓ ُيوجد ؿِْه رء ◄

يسيَول ] :(1)هامش  وافذي ُوفَِد من هذا  ,وجد ؿِْه رء هو أبادهدر افذي ٓ يُ » يف موَع آخر: ـرفُّس افَدِّ

ر. شًْٔة ٕدظوه آبنادهدر بافىَّ  َِّ 63ـادرجع افّابق ص ,حول افثافوث ِحوا يسم . وشْق أن ظ أثْاشٔوس ظن  افَدِّ

 ,أريوشٔغ َدّ . شهدَ فَ بل هو افذي وَ  ,ه فٔس من خارج أبٔهؾآبن جيب أن ُيًسف به أنَّ »: ظالؿة آبن بأب بَوفه

 [.14ؾهل ,ادرـز إرثوذـز فِدراشات أبائٔة, ادَافة افثإٔة

ث ظْٓا ؾَط افًٓد اجلديد  ◄ تًافٔم حتدَّ

َّٕ  (ـرفُّس)]. 36, 35صـ - , اجلزء افثاينحول افثافوث ِحواراإلشُْدري:  ـرفُّس ُِ وهلذا ؾ٘ زة باإلٕجٔله بًد اف  ,را

َُ توؿف ٍيان تًافٔم افْاموس افتي ـإت تًِِّ  , ًْٔة اإلهلٔةث ظن افىَّ ؾَط بدون أن تتحدَّ , دماء أنَّ اهلل هو واحدم اف

ْا إن مل ٕٗمن أنَّ آبن . ٕنَّ ث ظْٓا افًٓد اجلديدهي افتي حتدَّ  ًافٔمٕنَّ هذه افتَّ  ,دة اجلوهرحْ أو ظن وِ  ,افثالثة أؿإٔم
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ُّْ شُٔون هُ  ,واحد مع أب يف اجلوهر ما  - ـام أظتَد - ُتب ظْه يف افط ومتاهة, وفن يُون فإليامن ادًزَّ ْاك ُت

ِـّ يُ   [.دهّْده ويٗ

ّيان واَع افّْاموس افذي وحده فه َظَدم ادوت ◄  أب هو افدَّ

 .37, 36صـ - , اجلزء افثاينحول افثافوث ِحواراإلشُْدري:  ـرفُّس

وهلذا ؾ٘نَّ آبن فن يُون فه ادجد وافُرامة  ,بىًْٔته حق   وهو إلٌ  ,ح بٖنَّ اهلل واحدٌ كِّ س يُ َدَّ إنَّ افُتاب ادُ  :ـرفُّس

ُُ اإلهلٔغ  َِّ ما فًب ٍّٕه بٌر تٌٔر ن فه ـّل إن مل ي  ةمرَّ  يّغ وهم يكخون هلل ؿائِغافَدِّ  ك مل تّّع أباء. أم فً

ه . ومن يا ترى هو افذي جيب أن ًٕتَد أنَّ شم ادوتدَ افذي وحده فه ظَ » خرىة أُ ومرَّ  ,شهو واَع افْاموس واحدٌ »

 م ادوت؟دَ وافذي وحده فه ظَ  ,اموسافذي وَع افّْ ,ّيانافواحد افدَّ 

م ٓ يٍّٓون أنَّ هذا افُالم ُيَهد به صخص  أظتَد أّنَّ ٕينِّ  ,ًارَونب ما يَول ادُ َّ َح  ,بافتٖـٔد هو أب إرمٔا:

 آخر شوى أب.

م يٍّٓون أنَّ هذا افُالم هو ظن أب, وأنَّ هدؾٓم ؽر بريء,  ـرفُّس: وهل جيب إذاً أن ٕٗمن وأنا أيوًا أظرف أّنَّ

ّيان, أنَّ آبن أؿّل من واَع افّْاموس وماذا  وأنَّ الٔاة افتي ؾٔه ؿد َحَهل ظِٔٓا من خارجه؟ وأنَّه ؽر أبدي؟, وافدَّ

ر ؽر أنَّ  ُْ ٍِ يْوٕةشْحهد من هذا اف وأنَّه بذفك حُيل مع افذين ُهم , آبن شُٔون خاًَاً بٌر إرادته فِّْاموس وافدَّ

 بىًْٔتٓم مائتغ؟

يّان و واَع افّْاموس ◄  آبن هو افدَّ

ـْر  ك فن حتتاج دجٓودٍ  أظتَد أنَّ إينِّ  (ـرفُّس)]. 37صـ - , اجلزء افثاينحول افثافوث ِحواراإلشُْدري:  ـرفُّس

ؿد شًّتم »: آخر ك مل تًّّه وهو يَول يف موَعٍ أم أنَّ  ,اموسه واَع افّْ وأنَّ  ,ّيان)أي آبن( هو افدَّ  هأنَّ ـي تٍٓم 

َُ نَّ أ ة فٔنتٓٔٓا ؾَد زٕى هبا يف ؿِْها أنا ؾٖؿول فُم إنَّ َمن وأمّ  ,دماء ٓ تزنِ ه ؿٔل فِ  ,(28-5/27متَّى) شيْير إػ امرأ

 [.(5/22)يوحْا شيْوٕة فالبنافدَّ  بل ؿد أظىى ـّل  اً,ٕنَّ أب ٓ يدين أحد»: آخر أيوًا يَول ويف موَعٍ 
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 ـالمه وأؾًافه تتْاشب مع اإلخالء ◄

 .39صـ - , اجلزء افثاينحول افثافوث ِحواراإلشُْدري:  ـرفُّس

ُّّ ؽر أنَّ ذفك  (إرمٔا) ِٓ افذي ُيًىَى فه اف َٓ يُون ُش ة من آخرَْ ِىان أن يدين وحيُم, ـ ِىان خارج ِىإه هذا هو ُش , أ

 ظْه وفٔس من ضًْٔته؟

ُّّ اصحوا أهيُّ » ؿائاًل:, ْحرؾغيف أوئلك ادُ , ظن حّق  أحدهم َخ فَد َسَ  :ـرفُّس ٕنَّ  ,شُارى, يا مجٔع صاريب اخلّرا اف

وهُذا , ذ صُِْا وصار إّٕإاً ؾتْازل واُتَّ , عِو ؿد صاء ب٘رادته أن يتَّ رء,  ومّاٍو فه يف ـّل  ,ورة أبآبن إذ هو ُص 

 ُّّ َؿِْل ذ صُل افًْد, وهُذا واُتَّ  ,دبره صار ؾَراً مثِْا بحّب افتَّ . وٕنَّ ِىان أن يِّك وأن حيُم وُيّؼعُيًىَى فه اف

 .وهلذا ٕجد ضريَة ـالمه وأؾًافه تتْاشب مع هذا اإلخالء, بافًىٔة ما ـان فه بافىًْٔةأن يُون فه 

ب إزمْة افتي ُتْاشْٓا ◄ َّ س َح  ؾٓم أحداث افُتاب ادَُدَّ

راإلشُْدري:  ـرفُّس ْثاء! شَْول أيوًا أنَّ ا اخلُ ُِم أهيُّ يو :ـرفُّس]. 42صـ - , اجلزء افثاينحول افثافوث ِحوا

َّّ مُ ٔاؽة إُ بل فٔس فديُم مٓارة يف ِص  ,وؽر مًَول ,هذا ؽر مْىَيتٍُرـم  ٓل أن تْحرؾوا ور افًَائدية, ومن اف

 ُِّ , وتو ُم ظْدما ـام أنَّ  ,ْاشْٓاب إزمْة افتي تُ َّ س حَ َدَّ ه جيب ؾٓم أحداث افُتاب ادُ ُم ؿد ّٕٔتم أنَّ ذفك ٕنَّ وا

ُّّ تتحدَّ   [.ه ٓ جيب أن ّْٕب إفٔه ما ٓ ئِق باهللد ّٕٔتم أيواً أنَّ ؿ ,دهثون ظن آبن افوحٔد يف زمن جت

ع ٕاموس ادّٔح ◄  ادُؼِّ

ِْاه أخراً ؾٔه افٍُاية َدن أظتَد أنَّ ما ؿُ  ـرفُّس:]. 44صـ - , اجلزء افثاينحول افثافوث ِحواراإلشُْدري:  ـرفُّس

ه من ؽر ادّّوح أن ًىاة يف افَديم أنَّ اموس وافوصايا ادُ بنٖن افّْ  رَ ـَ نَّ اهلل ؿد ذَ أحٔث ش فًِّرؾة. ىَ فدهيم  ظَ 

ؼيع, وهي افتي تَدر أن تؤف أو حتذف افتَّ  ًْٔة ادُِٔة ؾَط هي افتي هلا حّق ٕنَّ افىَّ , ُيواف إفٔٓا أو حُيَذف مْٓا

ة ٓ تهِح, عا آبن ؾَد ذَّ أمَّ ما تريد,  . وفَد افوصٔة اإلٕجِٔٔة وأظىى وصٔة جديدة هي ,وأطٓر أنَّ افوصٔة افَدّي

 ُّ َّّ ع, ؼِّ ؾًل هذا ـ رَشل من اف ُّ ِـّ ِىان ئِق باهلل. وافَدِّ بل ـّن فه ُش  ,امءوفٔس ـ : د ظذ ذفك بَوفهيس بوفس يٗ

 ,ٕربح افذين حتت افْاموس ,ـٖين حتت افْاموس ,وفِذين حتت افْاموس ,ٕربح افٔٓود ,سُت فِٔٓود ـٔٓودي»

 شٕربح افذين بال ٕاموس ,بل حتت ٕاموس ادّٔح , فّت بال ٕاموس هللمع أينِّ  ,بال ٕاموس ـٖينِّ  ,وفِذين بال ٕاموس

َّٕ ٕنَّ  ,(. إتْه إذاً 21-9/20رٕثوسـو1) ًَْا فْاموس ه ئًش ضِ َّٕ إيَول  ,ه فٔس بال ٕاموس هلله بْٔام هو يَول إ
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. عويًسف بٖلوهٔته وبٖحَٔته وحده يف أن ُيؼِّ , وٕنه هو ادّؼع ,ه هو اهللوهو يف هذا يًىي ادجد فه ٕنَّ  ,ادّٔح

َّّ  ,يس بوفسإذًا, وؾًَا فُالم افَدِّ  ْب ضالا أنَّ َمن يًش بحّب ٕاموس ادّٔح هو فٔس بال ٕاموس هلل, ؾام هو اف

 [وهو اهلل يف ٍٕس افوؿت؟ ,عُّن أن يّْع آبن من أن يُون هو ادُؼِّ افذي يُ 

هاالةي هل خطائص وطتيعث اذلي   َوََلَ
 الٔاة افتي ؾٔه بّْب أبٔه ◄

 .50, 49صـ - , اجلزء افثاينحول افثافوث ِحواراإلشُْدري:  ـرفُّس

اثل دَن وجد ؾًل واحد وُُم ه يُ ُّن أن ٍٕٓم أنَّ ؾُٔف يُ  ,ؾ٘ن ـان آبن فه جوهر آخر ؽر جوهر أب ن,إذ :ـرفُّس

ـذفك آبن أيواً  ,َٔم من إموات وحُئيه ـام أنَّ أب يُ ٕنَّ »: ه يَولٕنَّ  ودهم؟جُ ٓة ضريَة وُ تٍِغ من جِ م ُم هُ 

 .شحُئي َمن يناء

وأنا حي   ,شِْي أب الّي ـام أر»: ه ؿال أيواً هو يَول ذفك بافتٖـٔد. وآبن بافَىع هو الٔاة. ؽر أنَّ  إرمٔا:

 .(1)ؾالٔاة افتي ؾٔه هي بّْب أبٔه ن,إذ ,(2)(6/57)يوحْا شبأب

حٔاته من أب مع بَٔة ادخِوؿات  هل جيب أن َْٕل أنَّ آبن ٍّٕه ؿد اشتّدَّ  ,ا اجلّورونوبافتايل أهيُّ  :ـرفُّس

حْٔئٍذ جيب أن  ـقء دخٔل ظِٔٓا؟ ,حٔاهتا من آخر وبافتايل ٓبد وأن ٕحهٔه مع بَٔة افُائْات افتي تّتّدّ  ,ٓاـِّ 

ريد اإلّٕان , وما يُ ُّن أن ُيٍَد)اإلّٕان( يُ  افقء افذي يٖيت من خارج ٕنَّ  ,حُيّب آبن بغ أوئلك افذين يّوتون

 ًَا فٍَِدان, إن مل يرتْط بَوإغ ضًْٔٔة جتًل احتٍاطه هبذا إمر ثابتًا.ًرَّ أن حيتٍظ به, شُٔون مُ 

يسض ظْدما يتًرَّ : ](2)هامش  َّٕ  ,فؼح هذه أية من إٕجٔل يوحْا ـرفُّس افَدِّ ص مًْى هذا افَّْ » بافَول:ه يْدأ ؾ٘

ُّن إدراـه وؾّٓه من ؿَِْل أوئلك افذي إذ يُ  , افٍٓم اماماً ٌْ ه فٔس ظُ , فَُّْ وبة فّٔت بَِِٔةًُ تٌٍِه ُص , ؽامض

ُِّ اختاروا أن يُ   [.159ص 3م, ج1998, مرـز دراشات أباء, افَاهرة ذح إٕجٔل يوحْا. شروا باشتَامةٍ

يسيوع : ](1)هامش   ,(37ص ـرفُّسنير أ)  أحٔإًا ظن رأي ادًارَغًزِّ ظذ فّان إرمٔا ـالمًا يُ  ـرفُّس افَدِّ

ودفِٔٓم ظذ هذا  , من أب وبافتايل ؾٓو أؿّل  ,ها من أببل يّتّدّ  ,ومن هذه أراء أنَّ آبن فٔس فه حٔاة يف ذاته

يسنر . ويف موَع آخر يُ شأنا حّي بأب» :ؿول آبن ُِّ أنَّ هذا ما يُ  ساحةً  ـرفُّس افَدِّ  ًارض, ؾَٔول:ر ؾٔه ادُ ٍ
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أو ـٔف ييٓر بوَوح أنَّ  ,ًْٔةة أخرى: وبٖية ـٍٔٔة أخرى يُنف آبن ظام يُوٕه بافىَّ ٔب مرَّ ًارَْا ؿد جُي فُن مُ »

َّٓ  ,أب أظيم َّ   بَوفهإ يْدؾع يف مثل هذه ه إن ـان أب هو ُمًىي الٔاة فالبن, ؾّن ذا افذي "أنا حيُّ بأب"؟ ٕن

ً ظذ اإلحٔاء؟  ,ًْٔة هو ٍّٕه الٔاةينسك يف الٔاة فن يُون بافىَّ  امم أنَّ َمنْ درك بافتَّ ؾال يُ  ,الامؿة . شأو يُون ؿديرا

 [.161 -160ص 3, ج1998, مرـز دراشات أباء, افَاهرة ذح إٕجٔل يوحْا

 ◄ إنَّ أيب أظىاين الٔاة

 .51صـ - , اجلزء افثاينحول افثافوث ِحواراإلشُْدري:  ـرفُّس

 رهان واَح ظذ حََٔة ضًْٔتهوبُ  ,وره من اهلل أبدُ هو بافتٖـٔد دفٔل ظذ أصافة ُص  ,ـوٕه هو الٔاة :ـرفُّس

 .)اإلهلٔة(

 ماذا تَهد هبذا؟ إرمٔا:

َُ أؿهد أنَّ  :ـرفُّس َّٕ  ,ه أُظىي الٔاة من أبل إَّٕ ه مل ي  ه حّي بأب.بل ؿال إ

 وماذا يًْي هذا إذًا؟ إرمٔا:

نْ أظتَد أنَّ  :ـرفُّس َّ : بل هو يّتّد حٔاته من آخر, أن يَول ,م ادوتدَ وفٔس هلا ظَ  ,فه ضًْٔة فٔس ؾٔٓا حٔاة ه ئِق فـ

ن يًرف أنَّ شإنَّ أيب أظىاين الٔاة» َّ : ـ٘ل ْاشْهأن يَول وبىريَة تُ ر من الٔاة, دَ ه ؿد َص وأنَّ  ,ه هو الٔاة. بْٔام ئِق ب

 ش.أنا حّي بأب»

 أب ب٘رادته ؿد مْحه هذا آشم ◄

 .52صـ - , اجلزء افثاينحول افثافوث ِحواراإلشُْدري:  ـرفُّس

َ  وٕنَّ ه هو الٔاة افتي هي من حٔاة أب, ٕنَّ  ,بأب ايل ؾ٘نَّ آبن حي  وبافتّ  :ـرفُّس امامًا مثل َمن  اه بافًٍل اهلًإ ح

وًِٕم أنَّ ابن »: إذ يُتب ظْه ؿائالً  ,وادِّوءة حُّة ,افذي أؿوفه يّتْد ظذ صٓادة يوحْا اإلٕجٔع. وـالمي هَوَفدَ 

. شهذا هو اإلل الق والٔاة إبدية ,يف ابْه يّوع ادّٔح وٕحن يف الّق  ,وأظىإا بهرة فًْرف الّق  ,اهلل ؿد جاء

َّّ  ّْة فك؟ وهل أصْح منور أـثر بافِّْمُ حت إُ هل اتوَّ  أنَّ آبن فٔس  نّ بدًٓ من أن تيُ  ,ٓل أـثر أن تٗمن بذفكاف

 من ٍٕس جوهر أب؟
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َِ ّٕنَّ  ,ُّن أن يدحض ـِامت يوحْا افالهويته ٓ يوجد رء يُ  أظتَد أنَّ إينِّ  إرمٔا:  دّ ا تنٓد صٓادة ؿوية ظن آبن 

َّّ ًارَون. ؽر أنَّ ده ادُ ردِّ ما يُ  ويَوفون إنَّ  ,خريةًارَون يف ُش ؾٍي الال يْتّم ادُ  ,ى آبن باإلل الّق ه ظْدما ُيّ

ـَ أب ب٘رادته ؿد مْحه هذا آشم فُنَّ  ,آبن يف افواؿع فٔس هو إل حّق  : َب تَ . ويؤٍون ؿائِغ إنَّ افَديس بوفس 

 .شاشم وأظىاه اشامً ؾوق ـّل  ,رؾًَه اهللُ »

عِطي اشىا  
ُ
 ؟َل االةي َِ أقّل وي اآلب ألًٍَّ قد أ

ل افوحي اإلهلي ◄  َظَدم آظساض ظذ أؿوا

َّ ٍِ  أََّّ أينِّ جيب أن تًِم  :ـرفُّس]. 53صـ - , اجلزء افثاينحول افثافوث ِحواراإلشُْدري:  ـرفُّس ه ؿد ق مًك أن

ظذ رجاحة  - ظذ ما أظتَد - ظذ أؿوال افوحي اإلهلي ؾ٘نَّ هذا ٓ يدل ؾ٘ن اظسض أحدٌ . اشم أُظىى اشامً ؾوق ـّل 

ًارَغ يف ون وأشافٔب ادُ ُْْدهش من ؾُ  مُ . ؽر أينِّ اوفة إّٕان ؿد اختل ظَِهوظذ ُم  ,ْحرفبل ظذ ظَل مُ  ,افٍُر

ويف  ,(1)نون ظن ـِامت ُتدم أؾُارهمٍتِّ ٓم يُ ٍُر يف شْب إظىائه اشاًم, فَُّْد افتَّ رَّ اوفوا حتى ُم م مل حُي ّٕنَّ  ,ؤِلافتَّ 

ة يّتٌُِّ  َِ ييٓر وـٖنَّ ون أي أمر ِهّ  [.مد وـرامة آبن دّ ه 

ِّة  ◄  شهرضَة»أصلـ 

ـر أنَّ فٍظ هرضَة ومن اجلدير بافذِّ ] :(1) هامش .53صـ - , اجلزء افثاينحول افثافوث ِحواراإلشُْدري:  ـرفُّس

أو  ,أحرؾٓا افٔوٕإٔة إػ أحرف ظربٔة َٕل ـّل  بًد أن تمَّ  شαιρεσις شٔسرِ يّ اه»بل يوٕإًٔا من افُِّة  ,فٔس ظربٔاً 

َّّ ما يُ   شαιρετιζωهاّيِرتٔدزو » وادًْى الريف فُِِّة افٔوٕإٔة هو من مًْى افًٍل ,Transliterationبـ  ىّ

نون ظن ـِامت ٍتِّ وفذفك ؾ٘نَّ فَب هراضَة ُأضِق ظذ إصخاص افذين ـإوا يْتَون أو يُ . افذي يًْي أختار أو أنتَي

 [.ّتَٔمق مع إيامن افُّْٔة ادُ ٍِ شة ـي ُتدم أؾُارهم افتي ٓ تتَّ َدَّ وص ادُ ُه افُّْ من بغ 

 اإلخالء ظِّٔة امثٔل: ◄

ه إذ ؿد ُأظىي ؾِتٍٓم يا صديَي أنَّ  (ـرفُّس)]. 54صـ - , اجلزء افثاينحول افثافوث ِحواراإلشُْدري:  ـرفُّس

ِٓ » آشم ه أخذ . وضالا أنَّ من أجِْا دبرب افتَّ َّ ع ٍّٕه حَ ََ وأنَّ آبن ؿد وَ  ,نر إػ ظِّٔة اإلخالءؾٓذا يُ  ,شةَْ ـ

َّ , وع هذهُو ق ظِّٔة اإلخالء واخلُ ؾْ وِ  ,اشامً  ه من ٍٕس جوهر ٕنَّ  ,ه أخذ صٔئاً ٓ يّتُِه ؿْل ظِّٔة اإلخالءؾْٔدو ـٖن
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ّّ وّ ُِ ه يرجع بافَىع إػ ظُ ؾِّٕ٘ , ه إػ ما هو أؿّل وّ ُِ وؿد تْازل من ظُ ع ٍّٕه ََ ه وَ اهلل أب. وضالا أنَّ  ٓ , ابقه اف وهذا 

 [.ءدْ ْذ افِْ بل ما ـان فه مُ  ,ه يٖخذ مد وـرامة آخريًْي أنَّ 

 اشتًراض افًَائد افْاضِة شْب ◄

 .56صـ  - , اجلزء افثاينحول افثافوث ِحواراإلشُْدري:  ـرفُّس

ح بناظة هذه إمور ؽر افالئَة. َّ  إرمٔا: إنَّ حديثك يو

ٕنْا ظْدما ًٍٕل هذا ؾْٕ٘ا ّٕتًْد ما هو فٔس . فُن من افِوري أن ّٕتًرَٓا: بافًٍل هي أمور بنًة, ـرفُّس

 .حق وُٕيٓر ما هو حق

 تٍّر ظجٔب فُُْهوص منٓورة ◄

)افُِّة( فٔس هو اهلل  وإن ـان (ـرفُّس)]. 58صـ  - , اجلزء افثاينحول افثافوث ِحواراإلشُْدري:  ـرفُّس

َّٔ فَُّْ ,ْْيم آلٓة بافتَّ ه ٓ جيب أن حيّب ٍّٕه مع أوئلك افذين هُ ؾِامذا رأى أنَّ  ,ًْٔةبافىَّ   ,يّغافَدِّ  ز ٍّٕه ظن ـّل ه م

إن ؿال آلٓة ٕوئلك افذين صارت إفٔٓم ـِّة اهلل, »: وذفك بَوفه ,مْٓم أن يّر ؾٔه وشار يف ضريق ٓ يّتىٔع أحدٌ 

 ش؟ؿّدشه أب وأرشِه إػ افًامل أََّوفون فه أنك جتدف, ٕين ؿِت إين ابن اهللوٓ يُّن أن يَْض ادُتوب, ؾافذي 

يدظون , ويوًوّنا يف داخل ٍٕوشٓم ,ضالا أنَّ هٗٓء افذين يَِْون ـِّة اهلله يَول: أي أنَّ (, 36-10/35)يوحْا

 [هو ٍّٕه اهلإً؟, هم آلٓةؾُٔف ٓ يُون ذفك افذي صرَّ , آلٓة

 إل واحد ؾريداإلصارة ؾَط إػ  ◄

 .60, 59صـ - , اجلزء افثاينحول افثافوث ِحواراإلشُْدري:  ـرفُّس

 ,ًْٔةبل يًسف به اهلًإ بافىَّ ب ؽر أصِٔة ؾٔه, تَ  برُ ه ابن ٓ يتحذَّ يس بوفس ٓ يًسف بآبن ظذ أنَّ وافَدِّ  :ـرفُّس

 .ًْٔةداً باهلل أب بًالؿة جوهرية حّب افىَّ حِ تَّ مُ 

 ـٔف؟ إرمٔا:

َّّ ما يُ  دَ ٕنه وإن ُوجِ »: إٕه يُتب أيت :ـرفُّس َّّ  ,ى آلٓةّ ء ـان يف اف وجد آلٓة ـثرون ـام يُ  ,امء أو ظذ إرضشوا

يّوع ادّٔح افذي به مجٔع  :واحد أب افذي مْه مجٔع إصٔاء وٕحن فه, ورّب  :فُن فْا اهلًإ واحد ,وأرباب ـثرون

ّْون آلٓة ه جيب أن حُيل آبن بغ افذين حُي ه ـان ؿد اظسف بٖنَّ ؾِو أنَّ . (6-8/5ـورٕثوس1) شإصٔاء وٕحن به
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ز ه مَّٔ وٕنَّ  ,بوافرَّ  هو أب افذي هو اهلل ,نر ؾَط إػ إل واحد وؾريدويُ , ؾِامذا مل جيًِه بغ هٗٓء أهلة, ًّةبافِّْ 

ُّة ه من الِ  أظتَد أنَّ ؽر أينِّ  ؟ااهلًإ وآبن رب   ه جيب أن ُيدظى أبوؿال إَّٕ  ,بغ آبن وبغ تِك أهلة إخرى

 َِّ ََّ ب افىَّ َّ ورة أن ٓ ٍٕهل ادجد افذي هو َح واف ََّ بُ وأن ٓ ُٕخرج افرُّ ة, ًْٔة ظن إفوهة ال ة بًٔداً ظن وبٔة ال

ـُ , ٕنَّ ًْٔة اإلهلٔةافىَّ   [وادجد.وهة فُ  من أب وآبن فه بالري إُ ال  ه من افواَح أنَّ 

فٔل افواَح ظذ وحدة اجلوهر ◄  افدَّ

فٔل افواَح ظذ أنَّ أب وآبن وافدَّ  (ـرفُّس)]. 60صـ - , اجلزء افثاينحول افثافوث ِحواراإلشُْدري:  ـرفُّس

 ,اإلهلٔة افواحدةًْٔة مْٓام فه ٍٕس هذه افىَّ  وأنَّ ـّل  ,ًْٔةمْٓام خهائص هذه افىَّ  هو أنَّ فُّل  ,يف اجلوهر ا واحدٌ ُه 

ِـّ   [.ام ٓ حيتاجان صٔئاً من خارجٓاموأّنَّ  ,)يف اجلوهر( ىَِةد وحدهتام ادُ وهذا يٗ

ا ةاتلَّبين؟ تيعث أم أًَُّ  َل ةٌِة االةي لآلب يه ةٌِة َحَصب امطَّ
 ادّٔحي هيذي وؾُره وُمْحرف ◄

 .61, 60صـ - , اجلزء افثاينحول افثافوث ِحواراإلشُْدري:  ـرفُّس

, أي ب منٔئة أبَّ ه ابن ؾَط بحَ أم أنَّ  ,ًْٔةبافىَّ  ه ابنٌ ؾٓل شتَول فه إَّٕ  ,يا إرمٔا ظن آبن إن شٖلك أحدٌ  :ـرفُّس

 ه ابن ـْاؿي افْؼ؟أنَّ 

َّٕ  إرمٔا:  .ًارَغ فن يًسف هبذه الََٔةمن ادُ  اأي    اظتَد أنَّ ؽر أينَّ  ,ًْٔةه ابن بافىَّ ضًًْا شٖؿول إ

وُؿل  .ؾُرٕا ؿد إحرف وأنَّ  ,ْا ّنذيا إَّٕ يؤٍون ؿائِغ ظّْ , خالف ذفك مؾّ٘نَّ  ,ما هُ أنت شتَول هُذا, أمّ  :ـرفُّس

ام؟  ٓون فه اهتِّ ٓ  ,م ؿد صاروا مًّورينؾّ٘نَّ يل َمْن ِمْن هٗٓء افذين خيتٍِون مًٓم وٓ ُيوجِّ وؿد وصِوا إػ درجة 

 .مثِه مثل بَٔة افْؼ ,ْْيف ابًْا بافتَّ هَّْ م اظتَدوا أنَّ آبن جيب أن يُ تى أّنَّ ح ,ون بنٖن هذا إمرُْ توصف من اجلُ 

 آشتنٓاد بام ؿافه افّٔد ٍّٕه ◄

ه فو أنَّ هٗٓء شٖجٔب بٖنَّ  ـُْت  :ـرفُّس]. 63إػ 62صـ - , اجلزء افثاينحول افثافوث ِحواراإلشُْدري:  ـرفُّس

ْٕٔويُ  ,ًْٔة اإلهلٔةجوهر افىَّ  ريدونب ما يُ َّ َح  دوندِّ حُي  ؾ٘نَّ الديث مع هٗٓء يف , تٓايًتَدون بهحّ  اً ّْْون هلا ؿوا

ا إن اظتَدوا . أمّ ة ما ؿافه افّٔد بٍّهدون بادرَّ ردِّ وٓ يُ  ,وهبمُِ ّون بام يف داخل ؿُ م يتَُِّ ّٕنَّ , هذا إمر فن يهِح أبداً 
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داً بُِامت افُتاب أنَّ ما يٗمْون به يُون مٗيَّ  دّ ؾحْٔئٍذ ٓبُ وادًرؾة اإلهلٔة,  أن يُِّوا ضريق الّق  دّ م ٓبُ بّٖنَّ 

 [.(1)سَدَّ ادُ 

ِِّ فَد اظتّد آباء افُّْٔة ادُ : ](1)هامش  ظذ اإلظالن , وظذ ظُس اهلراضَة, ٔاؽتٓايف حتديد افًَٔدة وِص  ,ّغً

وص افُتاب ُه ت ظْه ُٕ افذي ظزَّ  ,سَدَّ وظاصته يف تَِٔدها ادُ  ,ب ٍّٕهّته افُّْٔة من افرَّ اإلهلي افذي تَِّّ 

ادْنور يف دورية دراشات , أباء وافًَٔدةجوزيف موريس ؾِتس:  افدـتور :إير ,ٍاصٔل. دزيد من افتَّ سَدَّ ادُ 

 [.27 -17ص  ,افًدد إول ,افّْة إوػ 1998آبائٔة وٓهوتٔة, مرـز دراشات أباء, يْاير 

 ثالثة أؿإٔم ُمتاميزةافىًَّْٔة اإلهلٔة افواحدة يف  ◄

وؽر ذفك يا صديَي, أٓ تًتَد  :ـرفُّس]. 67إػ 66صـ - , اجلزء افثاينحول افثافوث ِحواراإلشُْدري:  ـرفُّس

ُِّ ه جيب أن تُ أنَّ   ,تاميزةوافتي هي يف ثالثة أؿإٔم مُ  ,ًْٔة اإلهلٔة افواحدةاإليامن بافىَّ ْا هو ظن ـالمْا هُ  ر ـٔف أنَّ ـّل ٍ

ُُ ثِّ ؾٓي امُ  ,ٍٕس اجلوهروهلا  َُّ  ,ّل ل اهلًإ واحداً أشّى من اف ْا ب ما يَول افُتاب, وفََُّّْ ل ظذ هٔئته َح وافذي ٕتن

َُ ْْي ظن ضريق آبن بواشىة افرُّ م افتَّ تْ ٕٖخذ ِخ   [ة هي صورة أب.وَّ بُ وإُ  ,ورة آبنة هي ُص وَّ ُْس. ؾافُْ دُ وح اف

 َِ روح اآلبس َِ روح االةي وثنىا دُ وح امقُ الرُّ 
ٍع مْٓا ◄  أشاضر ٕٓ 

ٓ  ,إذاً  :ـرفُّس]. 68, 67صـ - , اجلزء افثاينحول افثافوث ِحواراإلشُْدري:  ـرفُّس ما يَوفه هٗٓء هو أشاضر 

 ,سيتَدَّ ه , وأنَّ ؽر حََٔي بْٔام ٕحن ٓ ّٕتىٔع أبداً أن ٕٗمن بٖنَّ آبن هو إلٌ  ,هلا ورهم ٓ حدَّ , إذ أنَّ ُذُ ٍٕع مْٓا

 [.ام هو من ضًْٔتهؾ٘نَّ ما هو ظِٔه إَّٕ  ,د مًْا ـابن, ظذ افًُسه يتّجَّ وأنَّ  ,ه ُيدظى من أب ـي يهر ابْاً بًّْى أنَّ 

ُرون إوػ فِّّٔحٔة ◄ َُ  ُهُجوم حاّد يف اف

َُ ض أؿْوم افرُّ تًرَّ ] (:2هامش ) .69صـ - , اجلزء افثاينحول افثافوث ِحواراإلشُْدري:  ـرفُّس وهو  ,سدُ وح اف

َُ  حاد   ومٍ جُ هلُ  ,إؿْوم افثافث إؿدس ى فه آباء افُّْٔة , إمر افذي تهدَّ ون إوػ فِّّٔحٔةرُ من اهلراضَة يف اف

 ُِ َِّ وافَديس  ,أثْاشٔوسيس افَدِّ  :ْار مثلاف ؽريٌوريوس يس وافَدِّ  ,باشِٔٔوس افُْريس , وافَدِّ يرديديّوس اف

ت افُّْٔة يف مًّٓا ادُّوين افثاين ظن ظَٔدهتا ظزَّ . وبًد أن أمزوشٔوس أشَف مٔالن, وافَديس افالهويت
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َُ بٖلوهٔة افرُّ  ِـّ ُه جاءت افُّْ  ,سدُ وح اف َُ وثي بأب وآبن وافرُّ افُ د ظذ اإليامن افثّ وص افِٔتورجٔة ـي تٗ . سدُ وح اف

, إصدار ادرـز إرثوذـز افِٔتورجٔةوص ُه تًافٔم ظَٔدية يف افُّْ  :جوزيف موريس ؾِتس افدـتورراجع 

َُ ألوهٔة افرُّ فِدراشات أبائٔة, افٍهل افثافث:   [.48 -36ـص ,2004, أـتوبر سدُ وح اف

شة ◄ تُب ادَُدَّ ُُ د من ِخالل اف ُـّ  ضريَة افتَّٖ

َّّ ه من أنَّ ؾىالا  ,إذاً  :ـرفُّس]. 70صـ - , اجلزء افثاينحول افثافوث ِحواراإلشُْدري:  ـرفُّس َـّ اف د من ٓل أن ٕتٖ

ُُ ِخ  ق أن َْ الف ما َش خرى بخِ , ؾٓٔا بْا ّٕتجّع أؾُارًا أُ (1)شة أنَّ آبن افوحٔد فه خهائص اهلل أبَدَّ ب ادُ تُ الل اف

ل تُ , ًٍٔة واهلزيِةًإدين افوَّ حاس أؿوال ادُ فُي ُٕ ِْاه, ؿُ  وأيواً  ,ه يًّل ٍٕس أظامل اهلل أبثْت أنَّ وٕٖيت بٖؿوا

َِّ افتي تُ بتِك  َِ ه ٓ حُي  أنَّ ْغِّ وتُ  ,ه هو اهللح أنَّ و  بّجد ه يتحذَّ أو أنَّ ًّة, م بْغ حّب افَّْن هٗٓء افذين هُ ّْ ّب 

 [هو مِوق. َمنْ  ـلَّ  ِمنْ ه أرؾع ذ أنَّ ٓ يَْهه رء ظن ما هو فًب, وظذ هذا ُيدرك ظ حق   ه إلٌ بل أنَّ  ,ُتّبمُ 

 ُُٕهوص ؽر ُمُّة ◄

ُّّ ] :(1)هامش  ِـّ ُٓ ورؽم اف س ظذ أنَّ آبن افوحٔد فه خهائص اهلل َدَّ ٔد من خالل آيات افُتاب ادُ وفة يف افتٖ

َّٓ أب,   [.م إػ إُٕار ألوهٔة آبنى هِبِ إمر افذي أدَّ  , أنَّ اهلراضَة ؿد أشاءوا ؾٓم وتٍّر هذه أياتإ

 مهدر اهلِْات اإلهلٔة ◄

 .72صـ - , اجلزء افثاينحول افثافوث ِحواراإلشُْدري:  ـرفُّس

ُُ وظْدما تُ  :ـرفُّس ٕازفة من ظْد أيب  ,هي من ؾوق ,ةموهْة تامَّ  وـّل  ,ظىٔة صالة ـّل » :شة بٖنَّ َدَّ ب ادُ تُ ًِن فْا اف

ر ْات ع ظِْٔا اهلِ تتوزَّ  ب اظتَادكَّ َح  , ؾّن أين(1/17)يًَوب شدوران افذي فٔس ظْده تٌٔر وٓ طّل  ,إنوا

 اإلهلٔة؟

 ا من ظْد اهلل أب.واَح أّنَّ  إرمٔا:

ُّّ ل افَدِّ ُش فُن ادّٔح أظىى فِرُّ  :ـرفُّس ًَف بغ  وينٍوا إمراض وـّل  ,ٔاضغرجوا افنَّ ِىان ـي خُي يّغ اف

ُّّ ه هذا أنَّ  افْاس. وإمر إظيم من ـّل  ثٓم ظْدما حدَّ  ,ِىان حتى يَدروا أن هيزموا حتى ادوت ٍّٕهأظىاهم اف

ِّٓ »: ئِق به ـ٘ل بُالمٍ   [.(10/8)متَّى شأؿّٔوا موتى, أخرجوا صٔاضغ ,روا ُبرصاً اصٍوا مرُ, ض
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ُدس ـخادمغ فًب ◄ َُ وح اف  آبن وافرُّ

 شباخلادم» ظن وصف اهلراضَة فالبن] :(1) هامش .74صـ - , اجلزء افثاينحول افثافوث ِحواراإلشُْدري:  ـرفُّس

يسيَول  ,ِىة فهافذي ٓ ُش  ؾٌٔظون  ,ىَّّ تٖخذهم الُ  ,رء به ـان" وظْدما يّّع اهلراضَة أنَّ "ـّل » :ـرفُّس افَدِّ

, مرـز ذح إٕجٔل يوحْا. شبوظابد وفٔس افرَّ  ,ا وفٔس حر   وحيِّون بٖنَّ آبن ظْد ,ىَِون ظِٔه اشم اخلادمويُ 

"وبٌره مل يُن : وظْدما يًّّون» ظذ هذه إؾُار ويَول: دّ . ويُر 64ـص ,1م, ج1989دراشات أباء, افَاهرة 

ُِّ ٓ يُ  ,رء ُما ـان" ٍ َّٓ ته, أي بحُّته وؿوّ  , بآبنرون ؾٔام ئِق بًيّة وـرامة آبن. وفُن إذا ـان أب ٓ خيِق إ

)ٕنه  افوحٔد هو مد اهلل أب ٓائٔة أنَّ آبنتٔجة افِّْ ؾ٘نَّ افَّْ  ,واإلٕجٔل يَول ٓ رء ُما ـان ؿد ُخِق بدون آبن

ِِ  ,رء ٕنَّ آبن يًّل ـّل  ,د ـخافق بآبن(ُيّجَّ  ًَ وحُي  ,. ادرجع افّابقشافُائْات ود ـّل جُ م إػ افوُ دَ  من اف

يستابع . ويُ 46ـص ّّٔة وهذا ض هذه افتَّ ْح دَ  ,ق ظديدةرُ بىُ  ,افٔة من ٍٕس ادرجعٍحات افتّ يف افهَّ  ـرفُّس افَدِّ

يسد هذا وفَد ؾَّْافوصف.  َُ ًارَغ بٖنَّ افرُّ م ادُ ظْ زَ  ـرفُّس افَدِّ ب َّ ه حَ إذ أنَّ  ,س أيواً فٔس هو اهللدُ وح اف

 [.20ـ( ص1) وهامش ,وارمن هذا الِ  19ـ. إير صء أب وآبن ـخادمْل يًٍل ؾْٔا مِ  ,تًافّٔٓم

د أهلة ◄  افتَّدحرج إػ تًدُّ

أن يًرؾوك  :هذه هي الٔاة إبدية»] :(1هامش ) .75صـ - , اجلزء افثاينحول افثافوث ِحواراإلشُْدري:  ـرفُّس

دخِْا إػ مًرؾة اهلل (. اإليامن بادّٔح يُ 17/3حْا)يو شويّوع ادّٔح افذي أرشِته ,أنت اإلل الََٔي وحدك

َُ وذـة افرُّ  ,أب ًْدٕا ظن وهذا اإليامن يُ . يف اجلوهر ّاويوهُذا ًٕسف بٖؿإٔم افثافوث ادُ  ,س الََٔٔةدُ وح اف

يسأو ـام يَول  ,د أهلةَالل تًدُّ  ُيًسف بالهوته يف أب  ,وس وـاملدُّ وجد ثافوث ؿُ يُ  ,وإذاً » أثْاشٔوس: افَدِّ

َُ وآبن وافرُّ  من هٗٓء افثالثة تًتَد  وفٔس بٖؿّل ...  وؾًِه واحد ,ًْٔةَّْم يف افىَّ ... وهو مّاٍو وؽر مُ  سدُ وح اف

ا ٓ تًتَد بٖـثر من ـام أّنَّ  ,وإػ أؾُار شابِٔٔوس ,ديئةًاسين افرَّ  تْزفق إػ أؾُار افٔٓود ادُ افُّْٔة اجلامًة فئاّل 

 [.28 شافة إوػ:افرِّ  ,ادرجع افّابق ,افرشائل ظن افروح افَدس. شد أهلةفئال تتدحرج إػ تًدُّ  ,ثالثة
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ُبوبٔة  ◄  وإفوهٔة الََٔٔةافرُّ

وبٔة وادجد بُ ء افرُّ ْل مِ  أب ؾٔه ـّل  (ـرفُّس)]. 78صـ - , اجلزء افثاينحول افثافوث ِحواراإلشُْدري:  ـرفُّس

إن ـان  حََٔٔاً  اوٓ يُون آبن رب   ,وبٔة فن يُون أب اهلإً بُ ؾْدون افرُّ وإل.  ـ٘ل, ـام أنَّ آبن هو أيوًا رّب 

 [.إفوهة الََٔٔة حّب افىًْٔةٍْهالً ظن مُ 

 افذي جيًل أب وآبن ؽر ُمتّاويغ ◄

 .79صـ - , اجلزء افثاينحول افثافوث ِحواراإلشُْدري:  ـرفُّس

, ما ّٕتىٔع أن َٕوفه ظن اهلل ـ٘ل َٕوفه ظن آبن أيواً  وـّل . ا واحدؾٕ٘جٔل اهلل وإٕجٔل ادّٔح ُه  ,إذاً  (ـرفُّس)

ُّن أن َٕول لا ـان من ادُ  ,تّاويغبحٔث جيًل أب وآبن ؽر مُ  ,ْاك رء يَف ـوشٔط بْٔٓامه فو ـان هُ ٕنَّ 

 مْٓام, أم هل تًتَد يا إرمٔا أنَّ إمر فٔس هُذا؟ ٍٕس إؿوال ظن ـّل 

 ْع أواؾَك ؾٔام تَول.أنا بافىَّ  إرمٔا:

َِّة وتًىٔل مًرؾة الََٔة ◄ وحات ادُِو ُ  افؼُّ

ُ  :ـرفُّس]. 80, 79صـ - , اجلزء افثاينحول افثافوث ِحواراإلشُْدري:  ـرفُّس َِّ ؽر أنَّ بًض افؼُّ ة وحات ادُِو

ٓ , اهلل أب ّص ا ُتُ ور افتي ٕٗمن أّنَّ مُ  أنَّ إُ ْغِّ وتُ  ,)من حٔث اجلوهر( بغ أب وآبن اً ْاك اختالؾنر إػ أنَّ هُ تُ 

وـٔف ٍٕٓم ذفك من تٍاشرٕا  ,ّْة فًب وآبنأن يُون اإلٕجٔل واحدًا بافِّْ ُّن ؾُٔف يُ . آبن أيواً  ّص ُتُ 

َِّ  ًْٔة؟إن مل يُن آبن هو اهلل حّب افىَّ  ,إصِٔة ل ذفك مًرؾتٓم ًىِّ ّون؟ وأٓ يُ أٓ يُون هذا تؤِاًل فِذين يتً

 [فِحََٔة؟.

ٌُِّة ◄ ؾته اف  ذفك افذي ظرَّ

وباوي ٕنَّ افىُّ  ,أصْت يا صديَي :ـرفُّس]. 81صـ - , اجلزء افثاينحول افثافوث ِحواراإلشُْدري:  ـرفُّس

ـٔف ٓ هيْْا مًه  ,بل بذفه ٕجِْا أمجًغ ,افذي مل ينٍق ظذ ابْه»: ؾَال ,واب أن ٕٗمن هبذاه من افهَّ بوفس رأى أنَّ 

 تٍِة ظْه؟ُّن أن تُون فه ضًْٔة ُم ؾٓل يُ , أبضالا أنَّ آبن هو يف الََٔة ابن اهلل  ,. إذاً (8/32رومٔا) شرء ـّل 
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 ,أو ابْه اخلاّص  ,(3)ايته ابْه افذّ ٌة ظْٔٓا بٖنَّ ؾته افُِّ ذفك افذي ظرَّ ب مْىَي جيًل َْ ود أي َش ُج ل وُ ُّن أن ٕتخَّٔ وهل يُ 

 [ؽريًْا ظْه من حٔث اجلوهر؟.

أو  شابْه اخلاّص », حٔث أنَّ افَّْص افٔوٕاين َيِرد به تًْر: شافذي مل ينٍق ظذ ابْه»يَهد ؿول افُتاب: (: ]3هامش )

 [.ιδιου υιου  ,شافّذايت»

 ما هو ذايّت هلل وما هو ذايت فِخَِٔة ◄

 .83صـ - , اجلزء افثاينحول افثافوث ِحواراإلشُْدري:  ـرفُّس

 , أم ماذا؟أم هو مِوق, هلل هو إل ؾٓل يُون ما هو ذايتّ  ,هلل ذايتٌ  إن ـان آبن هو ابنٌ  :ـرفُّس

ه بافتٖـٔد أنَّ ما هو ـام أنَّ  ,هو إفوهة ( يف اهلل)خاّص  ٕنَّ ما هو ذايت ,ةؽر منُوك ؾٔه بادرَّ  هذا أيوًا أمرٌ  إرمٔا:

 ا مِوؿة.ذايت يف اخلَِٔة هو أّنَّ 

 إلٌ حََٔي  ضالا ُدظي ابْاً ذاتٔاً  ◄

راإلشُْدري:  ـرفُّس ُِّ أن ُٕ  دّ ٓبُ  (ـرفُّس)]. 84, 83صـ - اجلزء افثاين, حول افثافوث ِحوا  ,ر بىريَة شِّٔةٍ

َِ وهو ٓ حُي  ,( هلل أب)خاّص  ذايت   وٕٗمن أنَّ آبن هو ابنٌ  ه ٓ ـام أنَّ . من إلٍ  بل هو إلٌ  ,ْْين َمن ٕافوا افتَّ ّْ ل 

دة ْح رتْىغ مًًا يف وِ ومُ  ,ضريَة وجودهم م من جْس واحد وٕوع واحد يف ضًْٔةٍريق أو افٍهل بغ َمن هُ ُّن افتَّ يُ 

َّٓ د جوهر اإلّٕان ٓ يُ دِّ ًريف افذي حُي ب اجلوهر(. ؾّثاًل ادٍٓوم وافتَّ َّ )َح  ـامِة  أن يُون واحدًا فِجّٔع. ُّن إ

( هلل ا)خاص   ابْاً ذاتٔاً  يظضالا دُ  حََٔي   ؾٓو إلٌ . إذاً ؾآبن فٔس اهلًإ من ضًْٔة أخرى ؽر ضًْٔة ذفك افذي َوَفده

ـام أنَّ فه ٍٕس ادجد الََٔي  ,ْْيبافتَّ  هٗٓء افذين صاروا أبْاءً  . وهو خيتِف بافتٖـٔد ظن ـّل ًْٔةالََٔي حّب افىَّ 

 [.افذي هلل
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 ورأس املصيح َِ اهلل رأس لّك رجل َِ املصيح
 تٍّر ؾريد فُرفُّس اإلشُْدري ◄

س َدَّ آخر من افُتاب ادُ  ْاك صاهدٌ وهُ  :ـرفُّس]. 84صـ  - افثاين , اجلزءحول افثافوث ِحواراإلشُْدري:  ـرفُّس

ة وأمّ  ,رجل هو ادّٔح رأس ـّل » شول يَول:ٕنَّ بوفس افرَّ  ,ب وآبندة اجلوهر بغ أْح د ظذ وِ ندِّ يُ  ا رأس ادرأ

َِّ أية أن يُ ه يَهد هبذه  أظتَد أنَّ ٕينِّ . (11/3ـورٕثوس1) شورأس ادّٔح هو اهللجل, ؾٓو افرَّ   ,دة اجلوهرحْ ح وِ و

 [.(1)بالََٔة من ٍٕس هذا اجلوهر دَ وأنَّ آبن ؿد ُوفِ 

افذي أظىى هلذه أية مثل هذا , ّغهو افوحٔد من بغ آباء افُّْٔة ادًِِّ  ـرفُّسيس ام ـان افَدِّ بَّ رُ ] :(1)هامش 

 [د به ظذ وحدة اجلوهر بغ أب وآبن.ندِّ افذي يُ  ٍّرافتَّ 

 آبن مِوق بواشىة اهلل أب ◄

 ه بُالمٍ ٍوُّ يا هلا من مَدرة ؾًِٔة ظذ افتَّ  :ـرفُّس]. 85صـ  - , اجلزء افثاينحول افثافوث ِحواراإلشُْدري:  ـرفُّس

ؾون جتديٍاً واَحاً دِّ م جُي ّٕنَّ ث به أظداؤٕا! ذفك افذي يتحدَّ  ,فزيَّ ومي ومُ جُ ؽر ٓئق! يا فه من حديث ظْٔف وهُ 

 ,ْاشبث ظن ذفك إمر يف افوؿت ادُ ْا شْتحدَّ . ؽر أنَّ ظون أنَّ آبن هو مِوق بواشىة اهلل أبم يدَّ ّٕنَّ 

ٍِ َٓ وشْتْاوفه بافْحث من ِج  ُِّ ُْ ة اف  [ٌة.ر واف

 ◄ رأس ادّٔح هو اهلل

ور مُ رؾوْا وترـْا هلذه إُ ع َّ ؾَ  ,إذاً  (ـرفُّس)]. 86صـ - , اجلزء افثاينحول افثافوث ِحواراإلشُْدري:  ـرفُّس

ُِّ ا بْا ُٕ وإفَائٓا يف افْحر, هّٔ  ُِّ ر ؾٔام يٌْْي أن ُٕ ٍ ةر ؾٔه. ؾْحن َٕول بافًٍل, إنَّ افرَّ ٍ ة  ,جل هو رأس ادرأ ٕنَّ ادرأ

ُُ  ,هو ظذ صورة اهلل َق ِِ ـام ُخ  ,ء من جْْه وظذ صورتهدْ ت يف افِْ ََ ُخِِ  َِّ ب. ـام أنَّ تُ ـام جاء يف اف أنَّ رأس  ّْاْا تً

م دَ وح ؾْافت ظَ شت بافرُّ افتي تَدَّ  (1)افذي هو إصل افثاين فِجْس افْؼي وبُر افْؼيةجل هو ادّٔح, افرَّ 

َّّ  ,ادوت  [.ْب ظْٔه ُيدظى ادّٔح آدم افثاينوهلذا اف
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ر ـّل خَِٔة ◄ ُْ  ُمنُِة ّٕص: بِ

ٌَّ (, 1/15ِودـ) شبُر ـل اخلَِٔة»: شاء أريوشٔغ ؾٓم أيةأفَد ] :(1)هامش  وها خىئاً ظذ أنَّ آبن وؾ

يس. هلذا أظىى وـِّة اهلل هو مِوق ِّّ لوهٔة آبن ادُ أداؾًًا ظن مُ  ,ّتَٔم هلذه أيةح ادُ أثْاشٔوس افؼَّ  افَدِّ  ,دتج

َِّ مُ  من جٓة اجلوهر مع  وٓ بّْب أنَّ فه ظالؿة ما ,ـام فو ـان مِوؿاً  ,فٔس بّْب ٍّٕه ,ر اخلَِٔةُْ ُدظي بِ »: هحًا أنَّ و

ٌَّ  ,ّتواهاتْازل إػ مُ  ,ادخِوؿات َق َِ ظْدما َخ , من افْدء , بل ٕنَّ افُِّةاخلَِٔة ـّل  . ودجُ  هلا أن تٖيت إػ افوُ حتى يتٔ

 ,أب فِْؼ ّب فو مل يتْازل بحُ  ,افتي هي هباء أب اخلافص ,ُْاً هلا أن حتتّل ضًْٔتهٕنَّ ادخِوؿات ما ـان ُُم 

َِ ىوَّ ح ادُ . إير افؼَّ شِها إػ افوجوددها ويّّك هبا وحُي ًوِّ ويُ  أريوشٔغ, مرـز  دّ ل هلذه أية يف ادَافة افثإٔة 

 [.66 -62افىًْة افثافثة, ؾَرات  2004دراشات أباء, افَاهرة 

د ◄ ُّّ  تدبر افتَّج

وفٔس  ,وادّٔح فٔس اهلًإ ؾَط (ـرفُّس)]. 87, 86صـ - , اجلزء افثاينحول افثافوث ِحواراإلشُْدري:  ـرفُّس

اد ٓ يدرـه يف احتِّ  ,ا افالهوتٔة وافْاشوتٔةُه  ,تٍِتغد يف صخهه ضًْٔتغ ُم حَّ ؿد وَ , دبرب افتَّ َّ حَ  هَّٕ إبل , إّٕإًا ؾَط

َّّ . ٕنَّ ادّٔح هو إل وإّٕان مًًا, ّان ظْه بافِِّ وٓ ُيًزَّ  ,مْه ىدٕوٓ يُ  ,افًَل صل أ)ْٕع( و اموي هو مهدرؾأب اف

)أب( ـائن مع  ضالا أنَّ افرأس, بدون أن يُون أب شابَاً ظذ آبن زمْٔاً  ,وأزيل مًه ,مًه وهو ـائنٌ  ,أؿْومه

 [رتْط مًْا من حٔث ضًْٔته افْؼية.)آبن(, ومن جٓة أخرى ؾادّٔح مُ  َمن ُدظي رأشاً 

ي  تٍراحئث املصيح اذلَّكيث فيٌا يه شُادة أللَِ
 آبن هو اهلل وؿد ُوفَِد من اهلل ◄

 .89صـ - , اجلزء افثاينحول افثافوث ِحواراإلشُْدري:  ـرفُّس

ف ظن ُّْْا أن ٕتوؿَّ ه يُ مع أنَّ  ,ه ُوفَِد من اهللوأنَّ  ,زهن ظذ أنَّ آبن هو اهللُّن أن ُٕ يُ  ,خرىوبىريَة أُ  :ـرفُّس

 ْا.الديث هُ 

 بٖي ضريَة تَهد؟ إرمٔا:

ًْٔة اإلهلٔة وحدها أن ما امِك افىَّ  ع ـّل وزِّ ُّن أن يُ ـائن من افُائْات يُ  ئق أنَّ أّي هل من افاّل  ,ل يلؿُ  :ـرفُّس
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 هتْه؟

 ئق إضالؿًا.فٔس من افاّل  إرمٔا:

ِّ  ,ايلبافتّ  :ـرفُّس َُ ن افىَّ ؾ ًُ , درة ظذ إامام هذا افًّلًْٔي أنَّ َمن فه اف درجات ادجد افالئق ة َّّ يف ؿِ , الأن يُون يف اف

 ؟باهلل

 وـٔف ٓ يُون هُذا؟. إرمٔا:

افٔم وافًَائد ◄  مهدر افتًَّ

َٓ  :ـرفُّس]. 91, 90صـ - , اجلزء افثاينحول افثافوث ِحواراإلشُْدري:  ـرفُّس إن تًْْا تًافٔم ه  ترى أنَّ أ

َّٕ ( 1)يّغافَدِّ  َـّ ؾ٘ ٌّ اهلل ,وفْا إػ الََٔة شُٔون أشٓلُص د أنَّ وُ ه من ادٗ وإػ مًرؾة ما  ,وشَٔودٕا هذا إػ ما ي

َُ ُأوحي به ظن آبن بواشىة افرُّ   [س؟.دُ وح اف

َِّ هو افذي يوّن شالمة اإليامن ادُ  ,وأشٍار افُتاب ,يّغْاع تًافٔم افَدِّ اتِّ ] :(1)هامش  ة, وهلذا ٕجد أنَّ م مرّ ّ

ن هو افذي شَِّ » يس أثْاشٔوس يتّاءل ظن مهدر تًافٔم اهلراضَة بَوفه:افَدِّ  َّ وَمن هو افذي ؟ ور إفٔٓممُ م هذه إُ ؾ

افرشائل ظن . شونُْ ج هذا اجلُ رَ وهبم َخ ُِ , بل من ؾٔض ؿُ ّوا هذا من أحد إشٍار اإلهلٔةؾْافتٖـٔد مل يتًَِّ ؟ ّٓمظَِّ 

 [.5افرشافة افثافثة: , ادرجع افّابق, افروح افَدس

 إبد آمغافُائن ظذ افُّل اهلإً ُمْارـاً إػ  ◄

يًْي أنَّ آبن هو اهلل بالََٔة حّب  :ـرفُّس]. 91صـ  - , اجلزء افثاينحول افثافوث ِحواراإلشُْدري:  ـرفُّس

يًِم  ,افذي هو مْارك إػ إبد ,اهلل أبو ربْا يّوع ادّٔح» ب بوفس ؿد ؿال ظن اهلل أب:ىوَّ ًْٔة. وهلذا ؾ٘نَّ ادُ افىَّ 

ه ٕنَّ  ,دوبدون أي تردُّ  ,ده بٍْس افُالمّجّ م آبن ويُ ُرِّ ْاذًة يُ . وبًد ذفك مُ (11/31ـورٕثوس2) ش ٓ أـذبأينِّ 

أود فو أـون أنا ٍٕز مروماً من ادّٔح ٕجل   ـُْت ؾ٘ينِّ » ؾَٔول فِٔٓود: ,ًْٔةه هو اهلل الََٔي حّب افىَّ يًرف أنَّ 

ئِٔٔونافذين هُ  ,ب اجلّدَّ إخويت وأحْائي حَ  ٍا  ,وادواظٔد ,وافًْادة ,وآصساع ,وافًٓد ,وادجد ,يِّْْ وهلم افتَّ  ,م إ

ُّ  ,ب اجلّدَّ مْٓم ادّٔح حَ  ,وهلم أباء  [.(5-9/3رومٔا) شآمغ ,ْارـاً إػ إبدل اهلًإ مُ افُائن ظذ اف

 الّد هلل افذي بًّْته تتّم افّهالات
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